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INTRODUCERE

În Republica Moldova, în perioada postbelică, or-
ganizarea, dezvoltarea și finanţarea știinţelor ingine-
rești s-a efectuat prin trei filiere instituţionale separate:

 ▪ instituţiile academice din cadrul Academiei de 
Știinţe a Moldovei (AȘM);

 ▪ instituţiile de ramură de cercetare și birourile 
specializate de proiectare și dezvoltare constructiv-
tehnologică;

 ▪ instituţiile de învăţământ superior.

În plus, în perioada 1984–1990, cercetători din 
domeniul știinţelor inginerești au participat ca parte-
neri de cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în 
programe promovate prin:

 ▪ asociaţii interstatale de cercetare-dezvoltare pe 
tematici consacrate.

În perioada postbelică, sursele de finanţare, in-
clusiv mecanismele și instrumentele aplicate la re-
partizarea alocaţiilor financiare pe domenii, direcţii 
și tematici se modificau ca valoare și destinaţie în 
funcţie de priorităţile stabilite prin deciziile puteri-
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lor de partid (până în 1990) și de stat.
Astfel, în anii 1946–1990, finanţarea cercetării în 

domeniul știinţelor inginerești a fost efectuată din 
următoarele surse: din bugetul de stat (URSS); din 
fondurile întreprinderilor (în subordine republica-
nă sau unională), cotate obligatoriu cu cel puţin 3% 
din masa salarială a întreprinderii, și din fondurile 
speciale pentru programele unionale de cercetare 
inclusiv cu tematică consacrată. Începând cu anul 
1991, cercetarea știinţifică se finanţează pe bază de 
concurs din două surse principale: din bugetul de 
stat al Republicii Moldova și prin programe de coo-
perare știinţifică internaţională [1]. Legislaţia Repu-
blicii Moldova de după 1992 nu interzice, dar nici 
nu obligă finanţarea cercetării din fondurile agenţi-
lor economici în baza contractelor economice.

După proclamarea independenţei Republicii 
Moldova, au intervenit schimbări esenţiale în in-
frastructura instituţională de cercetare, în manage-
mentul știinţelor inginerești și în nivelul de finanţa-
re, condiţionate de câțiva factori.

Volumul alocaţiilor pentru știinţă din bugetul 
de stat după 1992 a scăzut considerabil în raport 
cu anul 1985, când pentru știinţă au fost alocate  
33 800 de mii de ruble, fără investiţiile capitale (cir-
ca 38 850 de mii $ SUA [2], în 1992 – 15 540 de mii  
$ SUA sau de 2,5 ori mai puţin; în 2002 – 2 470 de 
mii $ SUA (34 065 de mii de lei la cursul dolarului de 
13,79 lei), adică de 15,7 ori mai puţin. În anul 2005 
(primul an după intrarea în vigoare a Codului cu 
privire la știinţă și inovare, nr. 259 din 15.07.2004), 
pentru susţinerea financiară a cercetării știinţifice și 
a tinerilor talentaţi, inclusiv premii (dar fără inves-
tiţii capitale și întreţinere) au fost alocate 408 300 de 
mii de lei, ceea ce constituie (la cursul de 12,4598 lei 
per $ SUA) 32 769 de mii $ SUA. Așadar, în 2005, 
pentru finanţarea cercetării știinţifice (fără sumele 
acordate pentru întreţinerea instituţiilor din cadrul 
AȘM) din bugetul de stat au fost alocate doar cu 
16% mai puţin decât în anul 1985 (38 850 de mii $ 
SUA – fără investiţii capitale).

După 1992, practic a fost sistată finanţarea obli-
gatorie a știinţelor inginerești din fondurile între-
prinderilor de stat cotate cu 3% din masa salarială 
a fiecărei întreprinderi (o sursă extrem de valoroasă 
pentru știinţele inginerești). Pentru estimarea aces-
tor fonduri de finanţare suplimentară a cercetării, 
este de menţionat că, în anul 1985, în Republica 
Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) func-
ţionau 107 instituţii știinţifice subordonate marilor 
întreprinderi industriale [2], cu care colectivele de 
cercetare negociau direct și semnau acorduri eco-
nomice bilaterale.

După 1991 fusese sistată și finanţarea cercetă-
rilor știinţifice pe programele de interes unional 
(URSS), inclusiv pe programele asociaţiilor inter-
statale cu tematica consacrată.

După 1991, sistarea finanţării știinţei din sursele 
conform p. 2 și p. 3 au fost recompensate prin deschi-
derea unor posibilităţi largi de participare a cercetă-
torilor în programe și proiecte internaţionale de cer-
cetare-dezvoltare cu finanţare în bază de concurs [3].

1. CONTEXTUL ISTORIC AL FORMĂRII 
CADRULUI INSTITUŢIONAL  
AL CERCETĂRILOR INGINEREȘTI

Apariţia primelor instituţii academice în RSSM 
a fost dictată de necesitatea coagulării în jurul unor 
centre de profil a tuturor forţelor știinţifice existente 
la acea vreme. Este de menționat că potențialul inte-
lectual (inclusiv tehnic) la această perioadă era sără-
cit din cauza refugiului masiv al intelectualității peste 
Prut în 1944, de asemenea, a recrutării tineretului pe 
două fronturi ale războiului, a deportărilor și foame-
tei organizate. Consecințe extrem de negative a avut 
recrutarea tineretului în așa zisele școli profesionale 
FZO amplasate în afara hotarelor RSSM, fără drept de 
a se întoarce la baștină etc.

Managementul dezvoltării știinţei în RSSM, la în-
ceputul perioadei postbelice, se baza pe structuri in-
stituţionale cu diferite forme de organizare: Baza, mai 
apoi Filiala Moldovenească a AŞ a URSS, iar după anul 
1961 – Academia de Ştiinţe a RSSM, toate până la în-
ceputul anilor 1990 supuse centralizat Prezidiului AȘ 
al URSS [4].

Din păcate, la nivel republican, în activitatea Bazei 
până în anul 1949, mai apoi, până în 1961, a Filialei 
Moldovenești a AȘ a URSS, știinţele inginerești nu se 
regăseau printre direcţiile prioritare de dezvoltare.

De asemenea, este de menţionat că în anul 1956, 
în cadrul discuţiilor la nivelul factorilor decizionali 
privind reorganizarea Filialei Moldovenești a AȘ a 
URSS, când s-a dispus extinderea direcţiilor prioritare 
de cercetare, știinţele inginerești au fost neglijate, ne-
fiind considerate de primă importanţă pentru institu-
ţiile academice. 

Către sfârșitul anului 1956, apar primele structuri 
instituţionale cu direcţii având doar tangenţe cu ingine-
ria și anume referitoare la ştiinţa semiconductoarelor, 
la fizica corpului solid, la energetică și la automatizări. 
Astfel, la începutul anului 1957 se instituie secţiile de 
Energetică și Automatizări, în decembrie 1957 este 
fondat Institutul de Geologie și Materiale de Con-
strucţii, iar în martie 1961 – Institutul de Energetică și 
Automatizări în baza secţiilor respective.
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Fondarea Institutului de Fizică Aplicată
 În urma unor reorganizări instituţionale în cadrul 

AŞM, în 1964 este creat Institutul de Fizică Aplicată 
(IFA), cu afilierea la acesta a Uzinei Experimentale cu 
Birou de Proiectare având statut de bază experimentală. 
Fondarea IFA reprezintă un exemplu relevant privind 
iniţierea și susţinerea știinţelor inginerești prin interme-
diul infrastructurii instituţionale de cercetare a AȘM.

Concomitent cu extinderea și consolidarea struc-
turilor instituţionale de cercetare din cadrul AȘM, 
luau amploare alte forme de organizare și dezvoltare 
a cercetării știinţifice, de exemplu, prin intermediul 
instituţiilor de cercetare de ramură şi a instituţiilor de 
învăţământ superior.

Iniţial, nici în acest cadru instituţional ştiinţele ingi-
nereşti nu erau considerate ca prioritare. Prin fondarea, 
în perioada 1946–1964, a noilor instituţii de învăţământ 
superior s-au dezvoltat și s-au consolidat aceleași direc-
ţii de cercetare: agricolă, medicală, umanistică, didacti-
co-pedagogică și foarte puţin, direcţiile inginerești. 

Până la începutul anilor 1960, instituţiile de cerce-
tare de ramură existente sau nou-create erau abilitate 
cu activităţi de cercetare-dezvoltare de asemenea pre-
ponderent orientate spre domeniile agricol, medical, 
umanistic, didactico-pedagogic.

Reticenţa în formarea structurilor instituţionale 
de organizare şi dezvoltare a știinţelor inginerești, în 
primii 15 ani ai perioadei postbelice, poate fi expli-
cată prin: situaţia socioeconomică precară, domina-
ţia politicilor de dezvoltare unilaterală agrară a eco-
nomiei naţionale, lipsa de fonduri suficiente pentru 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale pentru ştiinţele 
inginereşti destul de costisitoare și, nu în ultimul 
rând, prin lipsa unui corp consolidat de cercetători în 
domeniul ştiinţelor tehnice.

La sfârşitul anilor 1960, în culoarele puterilor de 
partid şi de stat tot mai frecvent se discutau propu-
neri/demersuri privind înfiinţarea în RSSM a unei 
instituţii de învăţământ superior tehnic. Toate dis-
cuţiile însă se finalizau fără decizii favorabile. Argu-
mentele în defavoarea înfiinţării unei asemenea in-
stituţii deseori se bazau pe afirmaţii sterile, precum 
că RSSM este şi se va dezvolta în continuare ca repu-
blică agrară, iar dacă se va dori şi inginerie, soluţia ar 
fi instituţiile cu profil ingineresc aflate nu departe, în 
Odessa (Ucraina).

Fondarea Institutului Politehnic din Chișinău 
(astăzi Universitatea Tehnică a Moldovei)

Către anul 1964, în RSS Moldovenească s-au con-
solidat puternic premisele pentru înfiinţarea unei 
instituţii de învăţământ superior ingineresc, premise 
favorizate de urbanizarea rapidă, de dezvoltarea in-
dustriei și a sistemului energetic, a complexului agro-
alimentar și a radiotelecomunicaţiilor, a construcţiilor 
industriale și civile etc. În aceste condiţii, un grup de 
demnitari, printre care vicepreședintele guvernului 
RSSM Anatol Corobceanu, secretarul CC al Parti-
dului Comunist din Moldova Dumitru Cornovan, 
președintele Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM 
Chiril Iliașenco şi ministrul Învăţământului Public 
Eugen Postovoi, întocmesc o petiţie-argumentare, 
pleacă la Moscova și, la 13 martie 1964, obţin avi-
zul pozitiv de la vicepreședintele guvernului URSS 
Aleksei Kosîghin. Astfel, a fost încuviinţată fondarea 
Politehnicii în RSSM [5]. Astăzi, acestor demnitari le 
putem atribui meritul incontestabil și calificativul de 
promotori nu numai ai ingineriei, ci și ai știinţelor in-
ginerești în RSSM (figura 1).

La 28 aprilie 1964, ministrul Eugen Postovoi a 

Anatol COROBCEANU,
vicepreședintele guvernului 

al RSSM

Dumitru CORNOVAN,
secretar al Comitetului  

Central al PCM

Chiril ILIAȘENCO,
președinte al Prezidiului  

Sovietului Suprem al RSSM

Eugen POSTOVOI,
ministru al Învăţământului 

Public al RSSM
Figura 1. Politicienii care au contribuit la fondarea, în 1964, a Institutului Politehnic din Chișinău
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emis ordinul de fondare a Politehnicii, în care iden-
tifica structura organizatorică și patrimoniul institu-
ţiei. Se știe că la Plenara Partidului, ministrul Eugen 
Postovoi, probabil copleșit de emoţii pozitive, co-
menta propriul ordin, spunând următoarele: „De azi 
înainte, în Chișinău veţi întâlni moldoveni nu numai 
studenţi și măturători de stradă (...), dar și ingineri”. 
Vorbele sale aveau două conotaţii ascunse: pe de o 
parte – exprimau adevărul trist al discriminării mol-
dovenilor sub puterea sovietică, iar pe de altă parte 
– o realitate în devenire, fiindcă, peste ani, cei 85 de 
mii de absolvenţi-ingineri ai Politehnicii (astăzi Uni-
versitatea Tehnică) urmau să consolideze infrastruc-
tura instituţională de cercetare în domeniul ingineri-
ei, în particular, şi dezvoltarea ştiinţelor inginereşti, în  
general.

Ceva mai târziu, această frază profetică l-a costat 
pe Eugen Postovoi postul de ministru, în schimb Po-
litehnica lua naștere ca unica instituţie de pregătire a 
inginerilor, dar și ca instituţie de promovare a știinţe-
lor inginerești [5].

În scurt timp, la 6 mai 1964, în baza deciziei Co-
mitetului Central al PCM, prin ordinul Ministrului 
Învăţământului Public E. Postovoi, în funcţia de rec-
tor a fost numit Sergiu Rădăuţan, candidat în știinţe 
fizico-matematice, care a condus Politehnica timp de 
nouă ani.

Începând cu primele promoţii de ingineri, Politeh-
nica, fiind unica instituţie de învăţământ ingineresc,  a 
contribuit esenţial la dezvoltarea și consolidarea prin-
cipalelor ramuri ale economiei naţionale, printre care: 
energetica, industria constructoare de mașini și elec-
tronică, construcţiile industriale și civile, complexul 
agroalimentar, radiotelecomunicaţiile, urbanismul și 
arhitectura etc.

Fondarea reţelelor de instituţii de cercetare știin-
ţifică de ramură și de birouri specializate de proiecta-
re constructiv-tehnologică

Industrializarea și urbanizarea RSS Moldove-
nești au generat, în anii 1961–1990, o creștere con-
siderabilă a reţelelor instituţiilor de cercetare știinţi-
fică de ramură (ICȘR) și a birourilor specializate de 
proiectare constructiv-tehnologică (BSPC-T). În total 
în RSSM, în anul 1970, activau 30 de instituţii de 
cercetare, iar în 1985 – deja 107 instituţii de cerce-
tare şi dezvoltare tehnologică, în mare parte subor-
donate întreprinderilor industriale [2], printre care 
ICȘR: НИЦЭВТ, CVANT, НИИРИФ, ВНИИЭИМ, 
ВНИИНК, КНИИЭР etc. şi BSPCT: BSCT (СКТБ) 
„Mezon”; BSCT (СКТБ) „Vibropibor”; BSC (СКБ) 
„Hidromaș”, BSCT (СКТБ) Uzina de tractoare, BSCT 
(СКТБ) Maşini agricole etc.

Asociaţii interstatale [6] de cercetare-dezvoltare 
pe domenii/tematici consacrate

În practica internaţională sunt cunoscute modele 
de management al cercetării şi dezvoltării tehnologice 
bazat pe asociaţii interstatale, create cu scopul soluţio-
nării unor obiective știinţifico-practice de mare com-
plexitate și valoare, care de obicei nu puteau fi realizate 
de către o singură ţară. 

Astfel de asociaţii interstatale au fost create înce-
pând cu anii 1960 în domeniul extragerii de pe fundul 
oceanelor și mărilor a concreţiunilor fero-manganice 
(CFM), având ca obiective elaborarea mijloacelor teh-
nice de extragere a CFM şi a tehnologiilor metalurgice 
de separare a metalelor [7]. În perioada 1984–1990, 
UTM a elaborat în baza transmisiilor planetare prece-
sionale toate cele 12 sisteme de acţionare a „Comple-
xului Robotizat pentru extragerea CFM de pe fundul 
Oceanului Planetar” [Conceptul URSS] [8, 9] în cad-
rul asociaţiei interstatale formate între URSS, Polonia, 
Finlanda, Cehoslovacia, Ungaria și RD Germană (cu 
sediul în Varșovia, Polonia). 

În prezent, în acest domeniu progresează 
Germania, care deja a arendat în Golful Mexic un 
teritoriu pentru dobândirea CFM egal cu teritoriul 
Bavariei, cu perspectiva de a îndestula pentru 15 ani 
necesităţile industriei germane în metale (Fe, Ni, Ti, 
Co, Mn, Cr, W, Mo, Mg, Zn, Pt etc.) [10].

2. CONTRIBUŢIA AȘM LA DEZVOLTAREA 
ȘTIINŢELOR INGINEREȘTI

Un exemplu relevant în susţinerea dezvoltării ști-
inţelor inginerești este însăși fondarea, în 1961, a Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. Printre cei 61 de membri 
titulari au fost numiţi și inginerii d.ș.t. Boris Laza-
renco în calitate de academician și d.ș.t. Iuri Petrov 
în calitate de membru corespondent [4]. Acestor doi 
savanţi li s-a încredinţat debutul dezvoltării știinţelor 
inginerești prin intermediul instituţiilor AȘM. 

Rolul academicianului B. Lazarenco în dezvolta-
rea știinţelor inginerești a fost enorm. Excelenţa ingi-
nerului-academician cu certitudine poate fi apreciată 
prin viziunea sa profetică, manifestată prin a propune 
savanţilor la scară mondială direcţii noi de cercetare 
revoluţionare, bazate pe valorificarea unei simple ob-
servaţii asupra efectelor scânteii electrice.

B. Lazarenco a fost primul care a abrogat teza ipo-
tetică a părinţilor prelucrării metalelor la scară mon-
dială, Taylor şi Time, care afirmau că scula așchietoare 
indiscutabil trebuie să fie mai tare decât metalul așchi-
at. El a fost primul care a înţeles cum să stăpânească 
efectele în esenţă dăunătoare ale scânteii electrice şi să 
le transforme în efecte pozitive.
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Academicianul B. Lazarenco, pe lângă excelenţă și 
notorietate în știinţă, a fost şi un luptător aprig pentru 
adevăr [11]. Fiind înzestrat cu simţul observaţiei și cu 
imaginaţie, împreună cu soţia sa, Natalia Lazarenco, 
au propus o metodă conceptual nouă de prelucrare 
a metalelor prin aplicarea efectelor scânteii electrice, 
numită electroeroziune, care ulterior a revoluţionat do-
meniul prelucrării metalelor. Metoda a fost patentată 
în cele mai dezvoltate ţări ale lumii din punct de vede-
re industrial și tehnologic, iar autorul acesteia, Boris 
Lazarenco, va fi considerat părintele ei [12].

Acad. B. Lazarenco nu s-a concentrat exclusiv pe 
acest domeniu, el a fost un deschizător şi de alte di-
recţii ştiinţifice înrudite, în baza cărora acad. Mircea 
Bologa și d.ş.t. Iu. Petrov au fondat şcoli ştiinţifice de 
prestigiu şi de mare valoare (figura 2).

Acad. B. Lazarenco a fondat direcţia de prelucrare 
electrochimică a suprafeţelor de lucru ale organelor de 
mașini, ulterior condusă de membrul corespondent 
Iuri Petrov. Putem puncta cu certitudine că şcoala 
acad. Petrov în domeniul ştiinţelor tehnice, într-o 
anumită perioadă a timpului, a constituit un veritabil 
centru de formare a specialiştilor de înaltă calificare, 
cu titluri de doctori şi doctori habilitaţi în domeniul 
știinţelor inginerești. În această școală [12] s-au for-
mat iluștrii profesori și doctori habilitaţi A. Dicusar 
(membru corespondent al AȘM), V. Gologan, V. Go-
sov, G. Zaidman, P. Stoicev, L. Rapoport, Yu. En-
ghelgardt, A. Râbalco ș.a. În total, au fost pregătiţi 
peste 120 de doctori și doctori habilitaţi.

O altă direcţie cunoscută la scară mondială este 
dirijarea proceselor de transfer de masă și căldură 
prin utilizarea câmpurilor electrice. Aceasta este con-
dusă de academicianul Mircea Bologa [12], cel care 
a preluat după acad. Lazarenco cârma Institutului de 
Fizică Aplicată (1979–1997). Este vorba de o direc-
ţie originală de cercetare care are la bază procese de 

transfer în câmp electric pentru sisteme cu conduc-
tibilitate relativ scăzută. În această școală s-au format 
profesorii şi doctorii habilitaţi F. Grosu, I. Cojuhari, 
I. Savin, A. Bologa, Yu. Balan, V. Korovkin ș.a., în 
total fiind pregătiţi peste 50 de doctori și doctori ha-
bilitaţi. Acad. M. Bologa are un rol important şi în 
menţinerea şi promovarea prestigioasei reviste ști-
inţifice Электронная обработка материалов, 
redactor- șef al căreia este timp de peste patru decenii.

Despre valoarea impactului mondial al realizărilor 
inginerului B. Lazarenco ne putem imagina din figura 3.    
Actualmente, numai în China activează peste 200 de 
societăţi industriale care produc utilaj de prelucrare a 
metalelor prin electroeroziune și care comercializează 
anual în toată lumea peste 40 000 de unităţi de diver-
se utilaje. Mașini și utilaje de prelucrare a metalelor 
în baza invenţiei acad. Lazarenco, cu cele mai diverse 
destinaţii, se produc în SUA, Japonia, Taiwan, Germa-
nia etc. 

Actualmente este greu de imaginat care ar fi fost 
plăţile în valută achitate către Republica Moldova 
pentru utilizarea invenţiei inginerului Lazarenco, 
dacă cel puţin un patent în domeniu ar fi fost înregis-
trat ca aparţinând Republicii Moldova şi menţinut în 
vigoare până în prezent [13].

În anii 1970, discipolii acad. Iu. Petrov – dr. ha-
bilitaţi V. Gologan, V. Ajder şi V. Mudreac – fon-
dează şcoli ştiinţifice în cadrul Universităţii Tehnice, 
iar discipolii lor, profesorii, dr. hab. P. Stoicev și dr. 
Gh. Poștaru, V. Comendant, V. Javgureanu, V. Ce-
ban, S. Dîntu şi alţii, în prezent continuă cercetările  
tribo-sistemelor, în special acoperite cu straturi din 
fier obţinut prin metode electrolitice, experimentate 
cu mişcare ciclică de translaţie şi de rotaţie, utilizate 
în diverse sisteme mecanice: motoare cu ardere in-
ternă, compresoare, pompe pentru medii gazoase şi 
lichide, hidromotoare de putere etc. [5].

Acad. B. Lazarenco 
(1910–1979)

Acad. Iu. Petrov  
(1921–1990)

Acad. M. Bologa 
(n. 1935)

Figura 2. Fondatorii școlilor știinţifice din cadrul Institutului de Fizică Aplicată al AȘM
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Academicianul B. Lazarenco, pe lângă excelenţă şi 
notorietate în ştiinţă, a fost şi un luptător aprig pentru 
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re industrial şi tehnologic, iar autorul acesteia, Boris 
Lazarenco, va fi considerat părintele ei [12].
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recţii ştiinţifice înrudite, în baza cărora acad. Mircea 
Bologa şi d.ş.t. Iu. Petrov au fondat şcoli ştiinţifice de 
prestigiu şi de mare valoare (figura 2).
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3. INDUSTRIA ELECTRONICĂ  
ȘI TEHNOLOGIILE DE COMUNICAŢII – 
REPERE ALE PERFORMANŢEI INGINERIEI 
MOLDOVENEȘTI

În continuare se fac publice informaţii nu demult 
atribuite la secret de stat, protejate cu patru grade de 
secretizare. În conformitate cu Legea cu privire la se-
cretul de stat, art. 13, la data publicării articolului, in-
formaţia prezentată fiind protejată inclusiv cu cel mai 
superior grad de secretizare și-a pierdut termenele de 
valabilitate, deci prin lege [14] poate deveni publică.

Industria electronică creată în Republica Moldova 
în anii 1960–1990 a avut un caracter pronunţat scien-
tointensiv și era reprezentată de 20 de întreprinderi și 
institute de cercetări și proiectări de profil, amplasate 
în orașele Chișinău, Bălţi, Bender, Tiraspol, precum și 
de filiale – în raioanele Briceni, Râşcani, Basarabeasca, 
Hâncești, Dubăsari. La întreprinderile și institutele 
menţionate erau încadrate în câmpul muncii peste 30 
de mii de persoane, dintre care în institutele de cercetări 
și proiectări – circa patru mii [15].

Pentru a reda importanţa, amploarea și nivelul 
înalt al elaborărilor știinţifice realizate în cadrul reţe-
lei ICSR şi al BSPCT cu profil electronic, aducem ca 
exemplu realizările doar a trei instituţii de cercetare 
ştiinţifică (din cele 20 existente în anul 1990), şi anu-
me: НИЦЭВТ, care ani la rând a fost condus de către 
viitorul acad. N. Andronati; KVANT și НИИРИФ 

din Bălţi. În 1987, în cadrul НИЦЭВТ activau: peste 
1 200 de ingineri, la KVANT – peste 500 de ingineri, 
preponderent absolvenţi ai UTM. În 1990, în cadrul 
НИИРИФ activau peste 700 de ingineri proiectanţi-
cercetători, iar la Uzina Răut din Bălţi (actualmen-
te condusă de absolventul UTM, ing. A. Munteanu)  
lucrau peste 1 200 de ingineri.

În baza cercetărilor ştiinţifice şi a activităţilor ex-
perimental-constructive efectuate în cadrul НИЦЭВТ, 
aici se proiectau, iar în cooperare cu Uzina SCIOTMAȘ 
din Chişinău se fabricau ca produse finite o diversitate 
largă de mașini de calcul analogice și hibride (analogi-
ce-digitale). Printre elaborări pot fi nominalizate ma-
șinile de calcul de bord modelele A-15, A-15A, A-15K, 
folosite pentru controlul și dirijarea zborului rachetelor 
în sistemele ОКА, ТОЧКА-У, ВОЛГА, ТУНГУСКА, 
ЗАСЛОН, БУК-2М, КУБ (în total peste 50 de sisteme 
operativ-tactice portavion și terestre, inclusiv al rache-
telor balistice în sistemele de apărare antirachetă, des-
tinate pentru umbrela de apărare antirachetă a regiunii 
Moscova. La НИЦЭВТ se produceau computere de 
bord pentru avioanele de luptă МИГ-29, pentru Staţia 
Spaţială Internaţională МИР, pentru dirijarea zborului 
rachetelor balistice CC-18, ulterior C-300, СОЮЗ etc. 
Tot aici se fabricau sisteme electronice extrem de com-
plexe pentru dirijarea şi stabilizarea zborului rachetelor 
balistice, lansate de pe platforme mobile şi din fântâni 
subterane mig ratoare, sisteme electronice pentru di-
rijarea submarinelor din generaţia anilor 1980–1990, 

Kunshan Ruijun Machinery Co., LTD (Jiangsu, China) AMS Technology Co., LTD (Taiwan)

Kent Industrial USA (California, USA)

Figura 3. Utilaje de prelucrare a metalelor prin electroeroziune (metoda B. Lazarenco), fabricate la scară mondială
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pentru dirijarea zborului corabiei cosmice de model 
БУРАН etc. [16].

Conform programului ЭНЕРГИЯ-БУРАН al 
URSS, corabia cosmică БУРАН montată pe portavion 
(figura 4) și însoțită de laboratorul zburător ТУ-154ЛЛ, 
au realizat în comun cca 200 de zboruri de poligon, ex-
perimentând diverse misiuni operaționale. Zborul co-
răbiei cosmice БУРАН a fost realizat la 15.11.1988 și 
a durat timp de 206 minute în regim autopilotat (două 
rotații în jurul Pământului). Computerele de bord A15-
2 al corabiei cosmice, АВК-33 al portavionului și A15-
17 al laboratorului zburător, elaborate la НИЦЭВТ și 
fabricate la uzina SCIOTMAȘ, au asigurat plenar reali-
zarea tuturor operațiunilor programate conform proto-
coalelor de testări.

În cadrul programului „ЭНЕРГИЯ-БУРАН” al 
URSS, cinci avioane ТУ-154 de diferite modificații au 
fost dotate cu laboratoare zburătoare, două dintre care 
asigurau decolarea și aterizarea în regim plenar auto-
matizat prin intermediul computerelor de bord, elabo-
rate și fabricate la Chișinău. Coordonarea și urmărirea 
zborului s-a efectuat prin utilizarea a șase stații terestre, 
patru stații navale (plutitoare) și a unui sistem satelitar 
de comunicații.   

În perioada 1979–2000, în câteva departamente 
ale НИЦЭВТ, sub conducerea viitorului academician 
Nicolae Andronati, a dr. Ion Casian (absolvent UTM), 
a dr. Dumitru Postovan (absolvent UTM), a dr. Victor 
Cheibaș (absolvent UTM), a dr. Victor Cernăulțean 
(absolvent UTM), a dr. Alexandru Tărlăjanu (absolvent 
UTM) ș.a. au fost elaborate o serie de variante noi de 
mașini de calcul A-15K, A-15M cu diferite destinații mi-
litare, iar la uzina SCIOTMAȘ au fost fabricate mostrele 
experimentale și, ulterior, după testările de poligon –  
produse în serii. În departamentul Control Calitate-Fi-
abilitate condus de ing. Ion Postică (absolvent UTM), 
cu 12 secții în cadrul uzinei SCIOTMAȘ Chișinău și al 
filialelor din Hâncești, Râșcani și Dubăsari, fiecare nod 
funcțional al mașinilor de calcul era supus unor testări 

riguroase în condiții extreme (cu recepția nivel „9”, atri-
buit tehnicii cosmice de zbor).

Specialiștii din cadrul НИЦЭВТ și SCIOTMAȘ 
au participat la elaborarea mașinilor de calcul de bord 
pentru Avioanele-RADAR (figura 5) de supraveghere și 
monitorizare (ДРЛО -  A-50 AVAKS Beriev-Ilyushin: 
USSR-AIRSPACE), construite în baza avionului A-50 
(pe platforma ИЛ – 76 МД). În total, au fost echipate 20 
de avioane cu sistemul ДРЛО.

Un alt exemplu de succes vizând promovarea re-
alizărilor ştiinţelor inginereşti în cooperare cu indus-
tria şi în complex cu formarea cadrelor inginereşti îl 
reprezintă parteneriatul: Institutul de Cercetări Știinţi-
fice KVANT, Uzina SIGNAL şi Universitatea Tehnică a 
Moldovei.

Pe parcursul anilor 1970–1990, peste 500 de ingi-
neri, inclusiv doctori în știinţe, absolvenţi ai UTM au 
participat în cadrul Institutului de Cercetări Știinţifice 
KVANT la elaborarea complexelor electronice de comu-
nicaţii satelitare Potop, Potop–M, Surami şi Surami–B  
cu destinaţie strict militară.

În cadrul Institutului de Cercetări Ştiinţifice 
KVANT au fost proiectate, iar la Uzina SIGNAL au fost 
fabricate sisteme electronice specializate ROTATOR 
şi KVANT de comunicare codată prin mediul acvatic 
şi prin satelit pentru submarinele ACULA (versiunea 
occidentală TAIFUN), dotate cu 20 de rachete balisti-
ce intercontinentale cu focoase nucleare (URSS). Ci-
clul tehnologic pentru cercetătorii-ingineri moldoveni 
(printre care martorii oculari V. Chilari şi S. Bota) [17] 
se încheia cu instalarea, ajustarea şi testarea sistemelor 
ROTATOR şi KVANT pe bordul submarinelor direct la 
şantierele de construcţie a acestora în or. Severodvinsk 
(Federaţia Rusă), la şantierele navale militare din re-
giunea Kamceatka, de la Marea Neagră şi de la Marea 
Baltică, inclusiv la Cosmodromul militar Pliseţck (r. Ar-
hanghelsk, Federația Rusă).

Comandamentul suprem militar al URSS putea 
transmite subdiviziunilor sale prin intermediul siste-

Figura 4. Corabia cosmică БУРАН montată pe portavion, 
cu computere de bord elaborate la НИЦЭВТ și SCIOTMAȘ

Figura 5. Avion-RADAR cu mașini de calcul de bord, 
elaborate cu participarea НИЦЭВТ și SCIOTMAȘ
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mului electronic ROTATOR nu numai informaţii ope-
rative de uz militar, ci, de exemplu, putea asigura prin 
anumite semnale codificate declanșarea activării arse-
nalului nuclear din dotare. Această funcţie o îndeplinea 
un bloc electronic arhisecretizat, cuplat la sistemul RO-
TATOR, care avea conexiune directă prin cablu cu siste-
mele de lansare a rachetelor balistice, cu focoase nuclea-
re. Blocul electronic arhisecret a fost proiectat şi asistat 
în producere de către inginerii moldoveni din cad- 
rul ICȘ KVANT şi uzina SIGNAL.

Sistemul KVANT (în culise denumit „dublură nu-
cleară”) era destinat pentru procesarea şi organizarea 
comunicării codate prin satelit între comandamentul 
general şi subdiviziunile militare ale URSS, eventual 
după atacul nuclear al inamicului, când se făcea imposi-
bilă comunicarea prin propagarea undelor electromag-
netice din cauza schimbărilor în atmosferă (gazificarea, 
ionizarea excesivă a atmosferei în urma exploziei nuc- 
leare).

În aceeaşi perioadă, Institutul de Cercetări Ştiinţifice 
НИИРИФ, în cooperare cu Uzina RĂUT din Bălţi, 
având un efectiv de peste 1 900 de ingineri angajaţi, 
desfăşurau lucrări de cercetare-proiectare constructiv-
tehnologică şi de fabricare a peste 50 de modificaţii de 
sisteme hidroacustice pentru dotarea submarinelor şi 
navelor militare din URSS, India, China, Algeria, Viet-
nam, Pakistan etc. Printre produsele hidroacustice uni-
ce, fabricate în baza cercetărilor efectuate în Republica 
Moldova, putem menţiona geamandurile pentru depis-
tarea submarinelor inamicului, sistemele ECOSONOR 
pentru studiul fundului oceanelor şi mărilor, sistemele 
LOGO-ABSOLUT pentru identificarea poziţionării în 
mediul subacvatic a submarinelor (în sisteme globale de 
coordonate) în momentul lansării rachetelor balistice 
nucleare, ECOLEDOMERE pentru măsurarea în timp 
real a dimensiunilor gheţarilor cu expunere 3D etc.

Uzina bălţiană RĂUT, condusă de inginerul  
Anatol Munteanu, absolvent al UTM, în prezent conti-
nuă să producă sisteme hidroacustice de înaltă calitate 
în baza acordurilor tehnico-știinţifice cu China, India, 
Federaţia Rusă, România etc. Destinaţia militară a aces-
tor realizări, în viziunea unui intelectual pacifist, nu este 
deloc lăudabilă. Considerăm însă că despre aceste rea-
lizări extrem de complexe, înregistrate de comunitatea 
știinţifică de la noi la un nivel tehnico-știinţific și fia-
bilitate foarte înalte, trebuie să le vorbim guvernanţilor 
şi parlamentarilor noştri, tineretului studios şi societăţii 
civile [18].

Totodată, este de remarcat faptul că aceste succese  
de mare însemnătate şi de înaltă calitate au fost posi-
bile datorită calificării profesionale înalte a potenţialu-
lui intelectual ingineresc şi, nu în ultimul rând, grație 
finanţării adecvate a ştiinţei prin intermediul tuturor 

structurilor instituţionale abilitate cu cercetarea-proiec-
tarea în perioada respectivă. Din păcate, în perioada 
1991–2004, volumul alocaţiilor pentru știinţă din bu-
getul de stat a scăzut considerabil. În raport cu anul 
1985, când pentru știinţă au fost alocate 33 800 de mii 
de ruble fără investiţiile capitale (circa 38 850 mii $ 
SUA [1], în 1992 au fost alocați 15 540 mii $ SUA sau 
de 2,5 ori mai puţin, iar în anul 2002 – 2 470 mii $ 
SUA (34 065 de mii de lei la cursul dolarului de 13,79 
lei), ceea ce constituie de 15,7 ori mai puţin. Iar în anul 
2005 (primul an după intrarea în vigoare a Codului cu 
privire la știinţă și inovare), pentru susţinerea finan-
ciară a cercetării știinţifice și a tinerilor talentaţi (fără 
investiţii capitale și întreţinere) au fost alocați 408 300 
de mii de lei, ceea ce constituie (la cursul de 12,4598 
lei per $ SUA) 32 769 de mii $ SUA. Deci, în 2005 din 
bugetul de stat pentru finanţarea cercetării-inovării au 
fost alocate doar cu 16% mai puţin decât în anul 1985 
(38 850 de mii $ SUA).

Ar mai fi de menţionat că în perioada 1964–1990 
se amplifică cooperarea tehnico-ştiinţifică a instituţii-
lor de învăţământ superior cu birourile specializate de 
proiectare constructiv-tehnologică (BSPCT, BSP, BSCT 
de toate profilurile), create practic în cadrul fiecărei 
uzine cu mai mult de 1 500 de angajaţi, din domenii-
le industriilor constructoare de maşini, electronice, de 
prelucrare a producţiei agroalimentare, de producere a 
mărfurilor de larg consum etc. 

Dezvoltarea cooperării ştiinţifice a cercetătorilor 
din instituţiile de învăţământ superior cu reţelele ICŞR 
şi BSPCT era stimulată prin acte normative[19], con-
form cărora fiecare întreprindere industrială, indiferent 
de subordinea ei unională sau republicană, era obliga-
tă anual să susţină financiar contracte economice eva-
luate la 3% din masa salarială a întreprinderii. Astfel, 
începând cu anul 1979, pe lângă bugetul de stat apare 
încă o sursă valoroasă de finanţare a cercetării și dez-
voltării tehnologice. Acest cadru de cooperare ştiinţifică 
finanţată din fondul de dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii 
stimula:

 ▪ dezvoltarea tehnologică și modernizarea continuă 
a produselor industriale fabricate de întreprindere, ast-
fel asigurându-le competitivitate pe pieţele de desfacere;

 ▪ implicarea amplă în cercetare-dezvoltare a cerce-
tătorilor.

Datorită competitivităţii produselor industriale pe 
pieţele de desfacere, asigurate prin modernizări conti-
nue ale acestora în baza realizărilor ştiinţifice, comple-
xul industrial din Republica Moldova, la diferite etape 
ale perioadei postbelice, producea: aparataj electronic, 
tractoare, pompe ermetice şi submersibile (peste 30 de 
modele şi tipodimensiuni) pentru industria chimică, 
atomoelectrică şi submarine; frigidere de uz casnic şi 
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industriale cu capacitatea de până la 250 de tone; uti-
laje tehnologice, instalaţii energetice, maşini de spălat, 
televizoare; utilaj automatizat pentru prelucrarea pro-
ducţiei agroalimentare, tehnică agricolă; mărfuri de 
larg consum; utilaje nestandardizate şi altele (pentru 
piaţa URSS de desfacere a produselor). Nomenclatorul 
extins, volumul mare (producerea în serii) şi calitatea 
înaltă a producţiei industriale denotă că industria de-
venise o componentă prioritară a dezvoltării economiei 
naţionale. Datorită realizărilor obţinute în Republica 
Moldova în anii 1990 s-au pus temeliile de infrastructu-
ră a întreprinderilor gigantice (din URSS) de producere 
a computerelor (COMPEX), televizoarelor, circuitelor 
integrate (MEZON) etc.

Așadar, Republica Moldova s-a dezvoltat ca o en-
titate industrial-agrară, cu capacităţi pronunţate de 
cercetare-dezvoltare, cu o infrastructură de cercetare 
extinsă (107 instituţii de cercetare-proiectare funcţio-
nale în anul 1990) și un potenţial uman de peste 40 
de mii de ingineri instruiţi la Universitatea Tehnică a 
Moldovei (în pofida reticenţei manifestate de autorităţi 
în primii 15 ani ai perioadei postbelice privind susţine-
rea prioritară a știinţelor inginerești).

În baza analizei indicatorilor de bază ai dezvoltării 
economice a URSS (1923–1987) [20] și a bugetelor de 
stat ale Republicii Moldova [21] din anii 1992 și 1993, 
concluzionăm:

1. În structura Produsului Intern Brut al URSS din 
anul 1987 și a Bugetului de stat al Republicii Moldova 
din anul 1992, cota veniturilor din industrie și manu-
factură constituiau 54-61%, care prevalau considerabil 
asupra celor provenite din sectorul agrar!

2. Sectorul agrar, care genera venituri mai mici de-
cât cele din industrie și manufactură, avea următorii 
indicatori de performanţă: Republica Moldova, cu un 
teritoriu de 3,4 mil. ha sau 0,152% din teritoriul URSS 
(printre cele 15 republici unionale), ocupa locul 6 după 
volumul brut (absolut) de producţie agricolă, printre 
care: 20% din volumul total de struguri produs în URSS, 
33-35% din volumul total de tutun produs în URSS, lo-
cul 3 (din cele 15 republici) după volumul de producere 
a conservelor, a florii-soarelui, a sfeclei de zahăr, a cul-
turilor uleioase; locul 4 – după producerea legumelor 
și a fructelor, 4-5 – după producerea grânelor etc. [22].

CONCLUZII FINALE ŞI CONSTATĂRI 

1. Dezvoltarea ştiinţelor inginereşti poate fi diviza-
tă în patru perioade distincte, corelate în timp (cu mici 
abateri) cu fazele de dezvoltare industrială: 1946–1961 
– dezvoltare în afara susţinerii ca direcţie prioritară; 
1961–1990 – de consolidare instituţională, de extinde-
re a tematicii scientointesive şi de majorare a finanţă-
rii; 1990–2004 – de stagnare şi finanţare redusă; 2004 

până în prezent – perioada reformelor instituţionale, 
de management şi extindere a relaţiilor de cooperare 
ştiinţifică internaţională.

Perioada 1946–1961 – ştiinţele inginereşti în afara 
susţinerii ca direcţie prioritară. 

2. Reticenţa faţă de formarea structurilor instituţi-
onale de organizare și dezvoltare a știinţelor inginerești, 
în primii 15 ani ai perioadei postbelice poate fi moti-
vată de situaţia socioeconomică precară, de dominaţia 
politicilor de dezvoltare unilaterală agrară a economiei 
naţionale, de lipsa de fonduri suficiente pentru dez-
voltarea bazei tehnico-materiale pentru ştiinţele ingi-
nerești destul de costisitoare și, nu în ultimul rând, de 
lipsa unui corp consolidat de cercetători în domeniul 
știinţelor tehnice.

Perioada 1961–1990 – consolidarea instituţiona-
lă, diversificarea direcţiilor/tematicii ştiinţelor ingine-
reşti şi finanţarea în creştere.

3. Industrializarea şi urbanizarea din anii 1961–
1990 au generat o creştere considerabilă a instituţiilor 
de cercetare ştiinţifică de ramură (ICŞR), a birouri-
lor specializate de proiectare constructiv-tehnologică 
(BSPCT) de la 30 de instituţii în 1970 până la 107 în 
1985, care promovau în special cercetarea aplicativă. În 
aceste condiţii, în anul 1964 a fost fondat Institutul Po-
litehnic din Chişinău, iar în cadrul AŞM – Institutul de 
Fizică Aplicată.

4. Crearea reţelelor ICŞR şi BSPCT în perioada 
1970–1990 a fost posibilă datorită consolidării continue 
a potenţialului ingineresc autohton, instruit preponde-
rent la Institutul Politehnic din Chişinău (astăzi Univer-
sitatea Tehnică a Moldovei).

5. Perioada 1970–1990 este marcată prin extinde-
rea tematicii cercetărilor inginereşti şi inovării, când 
numai în cadrul UTM 55 de catedre inginereşti s-au 
dezvoltat ca piloni de bază ai cercetării inginerești uni-
versitare şi de pregătire a specialiştilor, inclusiv pe prog- 
rame de doctorat şi postdoctorat.

6. Volumul alocaţiilor din bugetul de stat pentru 
finanţarea cercetării şi dezvoltării tehnologice a crescut 
până la cote maxime atinse în anul 1985, când:

 ▪ alocaţiile din bugetul de stat au constituit 38 850 
de mii $ SUA;

 ▪ suplimentar la alocaţiile directe din bugetul de 
stat, fiecare întreprindere era obligată să susţină cerce-
tarea ştiinţifică cu 3% din masa salarială prin acorduri 
economice bilaterale;

 ▪ cercetările ştiinţifice de interes unional se finanţau 
aparte prin programe unionale şi interstatale cu tema-
tică consacrată.

7. Volumul finanţării ştiinţelor inginereşti doar în 
cadrul UTM, în anul 1987 a constituit 8 700 de mii $ 
SUA sau de 26 de ori mai mult decât în prezent.
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8. În această perioadă, ştiinţa, dezvoltarea tehnolo-
gică şi inovarea, promovată prin universităţi, a cunos-
cut cea mai largă extindere tematică pe domenii/direcţii 
şi realizări relevante.

Perioada 1990–2004 – stagnarea şi finanţarea re-
dusă a ştiinţelor inginereşti.

9. După proclamarea Independenţei Republicii 
Moldova au fost sistate programele de cercetare şi dez-
voltare tehnologică de nivel unional (inclusiv comen-
zile industriale). Treptat au fost întrerupte relaţiile de 
parteneriat industrial dintre republicile unionale, în 
consecinţă, și cele de cercetare. Se majorau galopant 
preţurile la resursele energetice, a dispărut brusc piaţa 
unională comună, iar crearea spaţiilor vamale naţionale 
se desfăşura lent din cauza cadrului legislativ şi institu-
ţional; trecerea la valuta naţională instabilă; în structura 
exportului/importului după grupuri de mărfuri indus-
triale de la an la an se înregistrau deficite considerabile 
ale balanţei comerciale în favoarea importului. Toate 
acestea au condus la înrăutăţirea situaţiei economico-
financiare a întreprinderilor. 

10. Drept consecinţă a situaţiei create s-a redus 
substanţial infrastructura reţelelor instituţionale ICŞR 
şi a BSPCT (107 instituţii funcţionale în 1985), iar 
înrăutăţirea situaţiei economico-financiare a între-
prinderilor a condus la sistarea finanţării cercetării 
ştiinţifice din fondurile întreprinderilor (3% din masa 
salarială a acestora). De asemenea, a fost întreruptă fi-
nanţarea cercetărilor pe programe unionale, inclusiv a 
cercetărilor promovate prin asociaţiile interstatale cu 
tematica dedicată. Aceste surse de finanţare ca valoare 
au fost foarte importante pentru dezvoltarea ştiinţelor 
inginereşti.

11. La începutul anilor 1990 s-a creat situaţia în 
care, având un potenţial uman tehnico-ştiinţific im-
punător, industria Republicii Moldova treptat pierdea 
capacitatea de a produce produse scientointesive com-
petitive, cel puţin pe anumite segmente ale pieţei, din 
lipsa politicilor industriale de protejare a unor ramuri/
produse industriale de interes pronunţat naţional, cum 
ar fi: producţia electronică şi cea conexă; industria de 
prelucrare a producţiei agroalimentare, de producere 
a frigiderelor industriale, a pompelor submersibile, a 
tractoarelor (cel puţin de asamblare) etc. 

12. În martie 1992, prin decret prezidenţial, toa-
te întreprinderile de subordine unională amplasate pe 
teritoriul Republicii Moldova au fost declarate drept 
proprietate republicană, dar fără a decreta alegerea no-
ilor directori de întreprinderi cu statut republican, fapt 
care a condus la detehnologizarea întreprinderilor prin 
lichidarea (înstrăinarea, transmiterea ilicită altor state)  
tehnologiilor moderne,  documentaţiei tehnice şi utila-
jului tehnologic performant.

13. Administraţiile întreprinderilor uniona-
le transferate prin decret prezidenţial în subordine 
republicană au realizat fără entuziasm şi tardiv moder-
nizările structurale cerute de noile relaţii economice de 
piaţă, au tergiversat promovarea „conversiei” de la pro-
ducţia cu caracter militar la cea civilă, anunţată pentru 
anii 1994–1997. Astfel s-au diminuat radical veniturile 
la bugetul de stat. 

14. După 1991 s-a sistat și finanţarea cercetărilor 
știinţifice pe programele unionale (URSS), inclusiv pe 
programele Asociaţiilor interstatale cu tematica con-
sacrată. În schimb, după 1991 se deschid posibilităţi 
de participare a cercetătorilor în programe şi proiecte 
de cercetare-dezvoltare internaţionale cu finanţare în 
bază de concurs. 

Perioada 2004 – prezent: reforme instituţionale 
şi de management, extinderea relaţiilor de cooperare 
internaţională şi diversificarea surselor de finanţare.

15. Aprobarea Codului cu privire la știinţă și ino-
vare, nr. 259 din 15.07.2004, a impulsionat reformele 
instituţionale și de management, extinderea cooperării 
internaţionale și diversificarea surselor de finanţare a 
cercetării.

16. În anul 2005 (primul an după intrarea în vi-
goare a Codului cu privire la știinţă și inovare), pentru 
susţinerea financiară a cercetării știinţifice și a tinerilor 
talentaţi (fără investiţii capitale și întreţinere) au fost 
alocate 408 300 de mii de lei, ceea ce constituie (la cur-
sul de 12,4598 lei per $ SUA) 32 769 de mii $ SUA. 
Deci, în 2005 din bugetul de stat pentru finanţarea cer-
cetării–inovării au fost alocate doar cu 16% mai puţin 
decât în anul 1985 (38 850 de mii $ SUA).

1. Așadar, Republica Moldova s-a dezvoltat ca o 
entitate  industrial-agrară, cu capacităţi pronunţate de 
cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, cu o infra-
structură din 107 instituţii de cercetare și un potenţial 
uman impunător înalt calificat, care a asigurat produce-
rea produselor materiale și intelectuale scientointensive.

2. RSSM a fost o republică unională donatoare 
URSS-ului (și nu primitoare) de bunăstare, dar prin 
politica unională de formare a preţurilor, toate cele 15 
republici unionale artificial au fost „nivelate” în dezvol-
tarea lor social-economică.

Concluziile și constatările aduse în articol denotă 
un fapt dovedit: Republica Moldova poate prospera 
bazându-se pe materia cenușie, dar pentru aceasta 
este necesar ca știinţa și învăţământul nu doar să fie 
declarate priorităţi, ci și să fie finanţate adecvat.

RECOMANDĂRI

1. Știinţele inginerești, fiind foarte importante 
pentru asigurarea producerii produselor materia-
le și intelectuale scientointesive, trebuie considerate 
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prioritare în șirul de priorităţi înaintat în Programul- 
Cadru ORIZONT 2020.

2. Este foarte important de a urgenta crearea 
Agenţiei de Cercetare și Inovare independentă, care 
să gestioneze fondurile pentru cercetare-inovare.

3. Pentru dezvoltarea capacităţilor de cercetare în 
catedrele/departamentele universităţilor este necesar 
de a prevedea, în structura alocaţiilor bugetare, un 
fond destinat acestui scop. Dezvoltând capacităţile de 
cercetare în universităţi, învăţământul superior din 
Republica Moldova poate deveni competitiv pe piaţa 
serviciilor universitare de calitate, iar tinerii cerce-
tători vor avea posibilitatea să asimileze mai eficient 
fondurile europene pentru cercetare.


